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Nordsjö Tinova 
Wood Base Oil BPR

 
 
 
Produktbeskrivning
Tinova Wood Base Oil BPR är en icke filmbildande
grundningsolja som tränger in träet och motverkar fukt
upptagning samt minskar risken för sprickor. Endast för
användning ovan mark som förebyggande behandling på trä
mot rötsvamp och blånadssvamp. Får endast användas i
användningsklass 2 och 3 enligt EN 335. All annan användning
är otillåten om det inte särskilt tillåtits. Behandlat trä ska
övermålas efter 24h. Målade ytor skall underhållas regelbundet.
Tinova Wood Base Oil BPR är ett Träskyddsmedel (PT8). BPR-
reg. nr  5402.
 
Behandling
Underlaget skall vara väl rengjort och torrt (max 16% fuktkvot).
 
Nymålning
1. Impregnera med Tinova Wood Base Oil BPR på alla trärena
ytor. Rekommenderad mängd 200g/m2 (5 m2/l) Applicera 2-3
lager tills träet är mättat.
2. Grundmåla hela ytan med Tinova Primer Exterior vid
övermålning av Nordsjös Täckfärger utom Tinova VX 2in1 och
Nordsjös lasyrer
3. Färdigmåla 2 gånger med någon av  Nordsjös Täckfärger för
träskydd.
 
Ommålning
1. Ytan tvättas med Målartvätt. Vid påväxt av mögel/alger skall
ytan behandlas med  Mögeltvätt enligt levrentörens
anvisningar. Låt ytan torka innan målningen fortsätter.
2. All gammal lös färg skrapas bort till fast underlag. Blanka ytor
mattslipas för att få en god vidhäftning. Gråträ måste slipas bort
till fast friskt trä.
3. Trärena ytor samt kapytor impregneras först med Tinova
Wood Base Oil BPR. Pågrunda därefter med Tinova Primer
Exterior. Är ytorna i dåligt skick måste man grunda med Tinova
Primer Exterior. Gäller inte när man skall färdigmåla med
Nordsjös Täckfärger utom Tinova VX 2in1 och Nordsjös lasyrer.
4. Färdigmåla 2 gånger med någon av Nordsjös Täckfärger eller
Lasyrer.

TEKNISK DATA
Användningsområde: Utomhus
Bindemedelstyp: Modifierad alkydolja
Dammtorr 23°C 50% RF: 4 timmar
Övermålningsbar 23°C 50% RF: 24 timmar (skall
övermålas)
Luft/Objekt temp: Min +5°C Max +25°C
Luftfuktighet RF: 40-80%RF (65%RF optimalt)
Förtunning: vatten
Verktyg: Pensel roller 
Färgåtgång: Nymålning 5m2/l ( 200g/m2)
Förpackning: 1, 2,5 och (10L,  ENDAST FÖR
YRKESMÄSSIGT BRUK)
Rengöring:  Såpvatten
Förvaras: Frostfritt
Hälsa o Miljö
Återförslut öppnad burk väl. Avlägsna färg från
verktyget innan rengöring. Använda verktyg
rengöres omgående efter målning. Flytande
färgrester och tvättvätska får ej hällas ut i
avloppet utan lämnas till miljöstation.
Använd ej inomhus med undantag för utvändiga
fönsterkarmar och ytterdörrar. Använd ej på trä
som kan komma i direkt kontakt mat eller foder.
Se även information på Säkerhetsdatabladet.
 
Övrigt
Rör om noga i burken innan arbetets början. Måla
inte direkt solsken eller vid risk för regn eller dagg
inom de närmsta timmarna efter arbetets
slutförande.
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